โครงการปลุกจิตสานึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล
เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
1.1 แผนระดับที่ 1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ : . ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็น 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 แผนระดับที่ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ : . ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการป้องปราม
กลยุทธ์ที่ 1 ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System)
ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”
- ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนความมั่นคงแห่งชาติ : การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :

-

1.3 แผนระดับที่ 3
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล : นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง :
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
2.1 ภาพรวมโครงการ/การดาเนินงาน
1) ภายใต้แผนงาน : .. แผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
3) วิธีการดาเนินงาน :  ดาเนินการเอง  จัดจ้าง
 ทั้งดาเนินการเองและจัดจ้าง
4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

2.2 ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
ชื่อ-นามสกุล : ..
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : .. 100442@customs.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (สารอง) :
- ไม่มี โทรศัพท์ : .. 0 2667 7094
โทรสาร : .. 0 2667 6292

.
.
.

2.3 ผู้ประสานงานหลัก
ชื่อ-นามสกุล : ..
นายวิสูตร สิงห์สง่า
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : .. 106018@customs.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (สารอง) : ..
- ไม่มี โทรศัพท์ : .. 0 2667 7788
โทรสาร : .. 0 2667 6919

.
.
.

ส่วนที่ 3 รายละเอียด
3.1 ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันที่เริ่มต้นโครงการ : ..
วันที่สิ้นสุดโครงการ : ..

1 ตุลาคม 2562
30 กันยายน 2563

.

.
3.2 รายละเอียดโครงการ
1) หลักการและเหตุผล : คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐกาหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003) (UNCAC
2003) ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
เรื่องการทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
กรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทสาคัญในการเป็นประตูการค้า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุง
พัฒ นากระบวนการทางาน เพื่อเพิ่มการอานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
สามารถลดระยะเวลาและลดต้นทุน โดยดาเนินการควบคู่กับปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
ของบุค ลากรในการปฏิบัติห น้า ที่ร าชการด้ว ยความซื่อสัต ย์สุจ ริต และโปร่งใส ตามกรอบวินัย ข้า ราชการ
และประมวลจริยธรรม ประกอบกับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72
ได้กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิตและ
มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
กลุ่ม คุ้ม ครองและส่งเสริ ม จริย ธรรม สานัก บริห ารทรัพ ยากรบุค คล ซึ่ง เป็นหน่ว ยงานที่มีห น้า ที่ใ น
การส่งเสริมและพัฒ นาบุคลากรในด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้กาหนดให้มี “โครงการปลุกจิตสานึก
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” เพื่อเป็นการปลุกจิตสานึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม และการหล่อหลอมความรู้สึกในความรักความผูกพันในผลประโยชน์
ของชาติ ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ดีงามโดยใช้กิจกรรมทางศาสนาเข้ามา
กล่อมเกลาจิตใจ อันจะนาไปสู่การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีโครงการย่อย ดังนี้
- โครงการ คิดดี ทาดี ศุลกากรทาได้
- โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
- โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรมและคาสอน
- โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขออนุญาตลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์
- โครงการความดีที่ฝากไว้
2) วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเสริมสร้างและปลุกจิตสานึกให้บุคลากรของกรมศุล กากรปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
- เพื่อให้บุคลากรของศุลกากรมีการประเมินตนเอง (Integrity Self-Assessment) เป็นระยะที่มี
การตรวจสอบและประเมินด้านสมรรถภาพและการบริการที่เหมาะสม เพื่อช่วยเสริมสร้างมาตรฐานด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ดีและเป็นมืออาชีพ
- เพื่อให้บุคลากรน้อมนาหลักธรรมคาสอนของศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
- เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และสืบสานพระบรมราโชวาทและพระราชดารัส และยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
- เพื่อเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นหลักในการทางานของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ
ให้ได้รับการถ่ายทอดและส่งต่อไปยังบุคลากรของกรมศุลกากรที่ยังคงปฏิบัติราชการต่อไป
3) เป้าหมาย
ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : - ไม่มี –
ข. เป้ าหมายเชิงผลลั พธ์ (Outcome) : ข้าราชการ พนักงานราชการ และลู กจ้างของกรมศุลกากร
ได้รับการพัฒนาจิตใจ ตามหลักจริยธรรมทางศาสนาตามความเชื่อและปรัชญาที่ดีงาม
ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด : บุคลากรของกรมศุลกากร ได้รับการเสริมสร้างการพัฒนาจิตใจ และปลุกจิตสานึก
ให้ปฏิบัติราชการ และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
ง. ตัวชี้วัดความสาเร็จ : ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/ร้อยละ 100 (ประเมินผลการดาเนิน
โครงการเสนอกรมฯ)
จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการส่งออก - นาเข้าสินค้า/ประชาชน
4) พื้นที่ดาเนินการ
ก. ขอบเขตพื้นที่ดาเนินการ

 ประเทศ  ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด  จังหวัด  อาเภอ  ตาบล  หมู่บ้าน
 อื่นๆ
- ไม่มี ข. ระบุรายละเอียดพื้นที่ดาเนินการ : ส่วนราชการทุกแห่งของกรมศุลกากร
ส่วนที่ 4 กิจกรรม
กิจกรรม
1.ขออนุมัติดาเนิน
โครงการปลุกจิตสานึก
ด้านจริยธรรมและธรรมา
ภิบาลเพื่อการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
2.ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ดาเนินโครงการและ
แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราช
การสังกัดกรมศุลกากร
ทราบตามระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม
3.ดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการย่อย
- โครงการ คิดดี ทาดี
ศุลกากรทาได้
- โครงการเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
- โครงการพระบรม
ราโชวาท คติธรรมและ
คาสอน
- โครงการสนับสนุน
บุคลากรที่ขออนุญาตลา
อุปสมบทในพระพุทธ
ศาสนา หรือขออนุญาต
ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
- โครงการความดี
ที่ฝากไว้ดาเนินงาน
4.สรุป วิเคราะห์
กิจกรรมโครงการตาม
ห้วงระยะเวลาที่กาหนด
5.ประเมินผลการดาเนิน
โครงการเสนอกรมฯ

ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปี พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ส่วนที่ 5 งบประมาณ
5.1 แหล่งเงิน
รายการ
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
ก. งบประมาณที่หน่วยงานขอ
โดยตรง
ข. งบประมาณที่ขอผ่าน
หน่วยงานอื่น
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน
3. เงินกู้
ก. เงินกู้ภายในประเทศ
ข. เงินกู้ต่างประเทศ
4. งบประมาณจากแหล่งอื่น
ก. ...
ข. ...

จานวนเงิน (บาท)
-

หมายเหตุ

ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
งบประมาณ
75,000
-

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ปีงบประมาณ
15,000
20,000
20,000
20,000
พ.ศ. 2563
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด
- เจ็ดหมื่นห้าพันบาท _________________

รวม
75,000
บาท

